Jegyzőkönyv

Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott
rendes üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk
Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester, Mészáros Attiláné alpolgármester, Gerencsér
Jenő és Grózner Tiborné képviselők
Igazoltan távol maradt: Kovács Tibor képviselő
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Bagladi Róbert polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az
ülésen megjelent. Javaslom, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai
ülésünkön. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999. (III. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
2./ Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
3./ Beszámoló Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed
éves teljesítéséről
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
4./ Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
5./ 2014. évi villamos energia beszerzés
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
6./ Feladat-ellátási szerződés megkötése óvodai ellátásra
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
7./ ZALAISPA Társulás által benyújtott KEOP pályázat ügyében döntéshozatal
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
8./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
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1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999. (III. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Képviselő-testületünk tagjai előtt ismert, hogy a Zalka Máté
utca elnevezését Iskola utcára változtattuk. Az utca nevének megváltozását sok helyre
bejelentettük, önkormányzatunk új székhely címe a törzskönyvi nyilvántartásban azonban
még nem került átvezetésre. Zajk Község Önkormányzata székhelye Zajk, Iskola utca 1., amit
a Szervezeti és Működési Szabályzatban is rögzíteni kell.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Szeretném jelezni, hogy a mostani Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításon kívül szükség van egy átfogó módosításra is, amit januárban
szeretnénk a testület elé terjeszteni.
Bagladi Róbert polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett.
Javaslom az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999. (III. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotását.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
5/2013. (XI. 25.) önkormányzati r e n d e l e t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2013. (XI. 25.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/1999. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról a
melléklet szerint megalkotja.

2./ Zajk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel a 2014. évi
költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés ismertetésére.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
az Országgyűlésnek benyújtott költségvetési törvényjavaslat és a 2013. évi gazdálkodási
tapasztalatok alapján került összeállításra. A koncepciót a következő alapelvek határozzák
meg:
- A gazdálkodás pénzügyi kereteit 2014. évben is a feladattámogatási rendszer és a saját
bevételek nagysága fogja meghatározni.
- Nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások
igénybevételére.
- Hitelfelvételt nem tervezhetünk.
- A szociális juttatásokra rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan és célzottan kell
felhasználni.
- Fő cél az önkormányzat működőképességének megőrzése.
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Ki szeretném hangsúlyozni, hogy a pályázatokra oda kell figyelni, mert csak ezek
segítéségével lehet a tervezett fejlesztési célokat megvalósítani. A koncepció 8. számú
melléklete tartalmazza a 2014. évben várható állami támogatások összegét. 24 millió forint
állami támogatással számolunk, ez magasabb a 2013. évi összegnél. Várhatóan a
kistelepülések támogatása magasabb lesz az ideinél, illetve az adósságkonszolidációban részt
nem vett települések számíthatnak fejlesztési támogatásra is, de ennek mértéke és részletei
még nem ismertek. A közhatalmi bevételek esetében 2014. évben is a gépjárműadó 40 %-a
marad az önkormányzatoknál. Az intézményi működési bevételeket 2200 eFt-os összeggel
szerepeltetjük a koncepcióban. A támogatások, véglegesen átvett működési és felhalmozási
célú pénzeszközök nagyságrendje sem ismert pontosan, mert a jövő évi közmunkaprogramról
kevés az információ. A személyi jellegű kiadásoknál a közcélú foglalkoztatottak bérével, a
falugondnok és a könyvtáros közalkalmazotti bérével és a részmunkaidős polgármester
illetményével számoltunk. A közmunkaprogram bizonytalanságai miatt a számok ebben az
esetben is képlékenyek, változhatnak. A dologi kiadásoknál a 2013. évi háromnegyed éves
teljesítést vettük alapul, így 2014. évben 13150 eFt dologi kiadásra számítunk. A felhalmozási
kiadásoknál a falugondnoki autó cseréjére gondoltunk 6200 eFt összeggel, illetve 500 eFt
értékben a közmunkaprogram keretein belül bozótvágó és tartozékai beszerzését tervezzük.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására a költségvetési törvénytervezet szerint 10
milliárd forintot különítenek el. A keret felhasználásának részletei még nem ismertek. Új
elemként jelenik meg a 2000 fő alatti kistelepülések szociális feladatainak támogatása jogcím,
amelyből a kellő helyi bevételi lehetőséggel nem rendelkező kistelepülések kapnak minimum
600 eFt támogatást. A beszámítás rendszere is változni fog, valószínűleg Zajk esetében nem is
kell beszámítással számolni. A közfoglalkoztatás bizonytalansági tényező. Nem lesz rosszabb
a költségvetési kondíciója Zajknak az idei évhez viszonyítva, mert vannak pozitívumok a
költségvetési törvény tervezetében.
Bagladi Róbert polgármester: A koncepcióban említettük a falugondnoki autó beszerzését.
November 25-én adható be pályázat falugondnoki autó beszerzésének támogatására. A
pályázat keretében Volkswagen típusú gépjármű szerezhető be, az önkormányzatot a
beszerzés ÁFA vonzata terhelné. Nettó 10 millió forintba kerül a legolcsóbb autó, így 2,7
millió forint lenne az az összeg, amit önkormányzatunknak kellene saját forrásból
megfinanszíroznia. A mi falugondnoki autónk 1,5 millió forintot ér. El kell dönteni, költünk-e
a régi autóra, vagy pályázunk egy újra.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A koncepcióban 6,2 millió forintot állítottunk be új
falugondnoki gépjármű beszerzésére. Az autót 2014. évben meg lehet venni akkor is, ha nem
nyer a pályázat, de van pénze az önkormányzatnak. A pályázati lehetőséget azonban nem
lenne célszerű elszalasztani.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Ha beadja a pályázatot az önkormányzat, akkor arról kell
testületi döntést hozni.
Bagladi Róbert polgármester: Utána fogok járni, hogy mennyit ér a mi gépjárművünk, illetve
a pályázat részleteit is megérdeklődöm. Ha érdemes belevágni a pályázatba, akkor
visszahozom a témát a testület elé. Kérdés a 2014. évi költségvetési koncepcióhoz?
Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a költségvetési koncepció és az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
23/2013. (XI. 15.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepciójára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és a
költségvetés készítés munkálatairól az alábbi határozatot hozza:
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető célkitűzés az önkormányzat
működőképességének biztosítása, a pénzügyi egyensúly megteremtése. A
2014. évre vonatkozó költségvetési rendelet összeállításakor a kötelező
önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadások az
elsődlegesek.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a 2014. évi
költségvetés elkészítéséhez szükséges részletes tervezési feladatok
koordinálására, a várható bevételek pontosítására.
Határidő: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény
kihirdetését követő 45 napon belül
Felelős: Bagladi Róbert polgármester
Operatív végrehajtásért felelősök:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetői

3./ Beszámoló Zajk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed
éves teljesítéséről
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Az írásos előterjesztést megkaptuk. Pusztai Klára osztályvezető
ad részletesebb tájékoztatást az anyagról.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Az előterjesztésben szereplő számok a szeptember 30-i
állapotot tükrözik. A 2013. évre tervezett költségvetési bevételi főösszeg 54543 eFt, amelyhez
képest 47376 eFt teljesült, ami a tervezett összeg 87 %-a. A központi költségvetésből
származó bevételek teljesítése is 87 %-os. A közhatalmi bevételek szépen befolytak, az
iparűzési adó az időarányos értéket meghaladta. A tervezett előirányzathoz képest az
intézményi működési bevételek 16 %-ra teljesültek, mivel elmaradt a faállomány
értékesítéséből tervezett 2000 eFt árbevétel. Felhalmozási bevétel értékesítésből nem volt. A
közmunkaprogram keretén belül megvalósuló foglalkoztatásra 20459 eFt, óvodáztatási
hozzájárulásra 20 eFt összegben érkezett támogatás. Pályázati támogatásként 76 eFt-ot kapott
az önkormányzat szalonnasütő kiépítésére. 300 eFt érkezett a közmunkaprogramhoz
kapcsolódó eszközbeszerzésre. Az önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési kiadása
54543 eFt, amelynek 76 %-a, 41226 eFt került felhasználásra szeptember végéig. A bérjellegű
kiadások 77 %-ra teljesültek 16902 eFt összegben. Járulékokra 2742 eFt került kifizetésre. A
dologi kiadások az önkormányzat működtetésével kapcsolatban merültek fel mindösszesen
10812 eFt összegben. Segélyezésre a tervezett előirányzat 61 %-át használta fel az
4

önkormányzat, a legnagyobb összeget foglalkoztatást helyettesítő támogatásra fordítva. 300
eFt értékben fűkasza került beszerzésre. Tartalékot nem használt fel az önkormányzat.
Átlagosan 19 fő foglalkoztatása történt meg a háromnegyed év során. Összességében
elmondható, hogy nagyjából arányos a bevételi és a kiadási oldal teljesülése.
Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
24/2013. (XI. 15.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
költségvetés ¾. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagladi Róbert polgármester

4./ Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás társulási
megállapodása módosításának okát az előterjesztés tartalmazza. A módosítás csak akkor lép
hatályba, ha azt mind a 27 tagönkormányzat képviselő-testülete elfogadja.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Magyar Államkincstár jelezte, hogy a társulási megállapodás
nem tartalmazza a közösen fenntartott költségvetési szerv megnevezését. Amikor minden
település a REÁL-MED Kft-vel szerződött az orvosi ügyelet ellátására, akkor az
Egészségügyi Ügyeleti Társulási Intézmény funkció nélkül maradt, de nem került
megszüntetésre. Ez az intézmény jelenleg sem lát feladatot, de ettől függetlenül nevesíteni
kell a társulási megállapodásban. A közszolgáltatások biztosításával, fejlesztésével
kapcsolatos feladatellátás szerepelt a társulási megállapodásban a feladatok között, de
szöveges rész nem volt hozzá, most ez is pótlásra kerül.
Bagladi Róbert polgármester: Javaslom a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás
társulási megállapodása módosításának jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
25/2013. (XI. 15.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Zala Murahíd Letenye
Térségi Társulás társulási megállapodása módosítását az előterjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyja.
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Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a társulási megállapodás módosítás és a módosítás átvezetését
követően az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagladi Róbert polgármester

5./ 2014. évi villamos energia beszerzés
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Aláírt szerződések utólagos jóváhagyásáról van szó.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Ősszel minden évben megpályáztatjuk a villamos energia
beszerzést. A Sourcing Hungary Kft. kereste meg az önkormányzatot azzal az ajánlattal, ha
kedvezőbb árat ér el, mint amit mi kaptunk, akkor a megtakarítás 30 %-a az ő megbízási díja.
Bázisár az általunk beszerzett legkedvezőbb árajánlat volt, a Sourcing Hungary Kft. ehhez
képest ért el eredményt, olcsóbban kapja az önkormányzat az áramot. A szerződéseket meg
kellett kötni október 31-ig, ezért azokat Polgármester Úr aláírta. Partnerváltás nincs, továbbra
is az MVM Partner Zrt. szállítja a villamos áramot.
Bagladi Róbert polgármester: Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
26/2013. (XI. 15.) számú h a t á r o z a t:
A Képviselő-testület jóváhagyja a 2014. évi villamos energia beszerzésére a
Sourcing Hungary Kft-vel (1183 Budapest, Meder u. 8.) a polgármester által már
aláírt szerződést. A Sourcing Hungary Kft. megbízási díja az ingatlanok esetén
18,99 Ft/kWh bázisár és a versenyeztetés során elért 17,59 Ft/kWh, közvilágítás
esetén pedig 15,79 Ft/kWh bázisár és a versenyeztetés során elért 15,40 Ft/kWh
különbsége és az éves felhasználás alapján tényleges éves megtakarítás 30 %-a +
ÁFA.
Zajk Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2014. január 1. és 2014.
december 31. közti időszakra a közvilágításhoz nettó 15,40 Ft/kWh, illetve az
intézményi villamos energia felhasználáshoz nettó 17,59 Ft/kWh áron az MVM
Partner ZRT. szállítsa a villamos energiát.
A Képviselő-testület jóváhagyja az MVM Partner ZRT-vel a 2014. évi
közvilágítási és intézményi villamos energia szállítására vonatkozó szerződést,
illetve a 20 napos fizetési határidőre vonatkozó fizetési megállapodásokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagladi Róbert polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

6./ Feladat-ellátási szerződés megkötése óvodai ellátásra
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: Az óvodai feladatok ellátása kötelező önkormányzati feladat,
önkormányzatunknak is gondoskodnia kell a feladat ellátásáról.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk települések társulási
formában látták el a Letenyei Hóvirág Óvoda fenntartását. Nem érte meg a társulást
fenntartani, ezért a társulás megszüntetésre került. Minden települési önkormányzatnak el kell
látnia az óvodai feladatokat, amely lehetséges feladat-ellátási szerződés keretében is. A
feladat-ellátási szerződés tervezetében alapvetően a korábbi társulási megállapodásban
rögzített feltételeket vettük át. Rögzítve lett, hogy a szerződés megkötésének évében Letenye
Város Önkormányzata nem kér támogatást a három kistelepüléstől az óvoda fenntartásához,
de ez a rendelkezés évente felülvizsgálatra kerül. Ha változik a finanszírozás, akkor a
szerződésnek ezt a pontját újratárgyaljuk.
Bagladi Róbert polgármester: Javaslom az óvodai feladatok ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
27/2013. (XI. 15.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai feladatok
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagladi Róbert polgármester

7./ ZALAISPA Társulás által benyújtott KEOP pályázat ügyében döntéshozatal
Előadó: Bagladi Róbert polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: A ZALAISPA Társulás benyújtotta a pályázatot
hulladékszállítással kapcsolatos eszközök beszerzésére. Az írásos anyag részletesen
bemutatja, hogy mire pályáztak. Ha nyer a pályázat, a társult önkormányzatoknak nem kell
külön pénzügyi hozzájárulást nyújtaniuk, az önrészt a ZALAISPA Társulás vállalta. Úgy
gondolom, támogatásra érdemes a pályázat benyújtása. Javaslom a ZALAISPA Társulás által
benyújtott KEOP pályázat ügyében az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
28/2013. (XI. 15.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KEOP1.1.1/C/13 pályázat benyújtását.
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon”
kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával
igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához
nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok,
információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri. Az
Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban,
támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez
kapcsolódóan nem vesz részt.
Határidő: azonnal
Felelős: Bagladi Róbert polgármester

8./ Egyebek
a) Kanizsai Dorottya Kórház régióváltása
(A Kanizsai Dorottya Kórház Főigazgató Főorvosának levele a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Bagladi Róbert polgármester: A Kanizsai Dorottya Kórház Főigazgató Főorvosa írt levelet
önkormányzatunknak, melyben támogatásunkat kéri a Dél-dunántúli egészségügyi régióhoz
való átcsatolása ügyében. A Kanizsai Dorottya Kórház, illetve a hozzá tartozó ellátási terület
jelenleg a Nyugat-dunántúli régióhoz tartozik, amelynek központja Győr. A Kórház a Déldunántúli egészségügyi térséghez szeretne tartozni, mert Nagykanizsa a megye déli részén
helyezkedik el és jó a kapcsolat a kaposvári és a pécsi kórházakkal. Javaslom, hogy a
Kanizsai Dorottya Kórház kérelmét támogassa önkormányzatunk. Kérem, aki egyetért azzal,
hogy Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa a Kanizsai Dorottya
Kórház Dél-dunántúli egészségügyi térséghez való csatlakozását, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
29/2013. (XI. 15.) számú h a t á r o z a t:
Zajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kanizsai
Dorottya Kórház Dél-dunántúli egészségügyi térséghez való csatlakozását.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kanizsai Dorottya
Kórház Főigazgató Főorvosát tájékoztassa.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Bagladi Róbert polgármester
8

b) Tájékoztatások, bejelentések
Bagladi Róbert polgármester: Kérdés?
Mészáros Attiláné alpolgármester: Tartunk az idén Mikulás ünnepséget?
Bagladi Róbert polgármester: Igen. A szervezési feladatokat hamarosan megkezdjük. Idősek
Napja rendezvény előreláthatólag nem lesz. További kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy
nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 17,40 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Bagladi Róbert
polgármester
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